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Ata da primeira sessão ordinária do primeiro período do Poder Legislativo do ano de

2O2O da Câmara Municipal de lpiaú. Às 18:00 horas do dia 28 de fevereiro do ano de

dois mil e vinte (28.02.2020) no saláo nobre do FÓrum Jorge calmon em lpiaú'

Presentes os seguintes Vereadores. ALESSANDRO MOREIRA DE JESUS, ANDREIA

NOVAIS DE OLIVEIRA, EMERSON OLIVETRA DA SILVA, ERIVALDO CARLOS

OLIVEIRA SANTOS, CLAUDIO MANOEL DA COSTA NASCIMENTO JOSENALDO

DE JESUS, NACIEL RAMOS DOS SANTOS, ORLANDO DOS SANTOS RIBEIRO'

ROBSON FERNANDO DA STLVA MOREIRA, SIMONE COUTINHO BRITO' O

presidente Alessandro Moreira de Jesus em nome de Deus declarou aberta a sessão,

após a execução do hino de lpiaÚ, o Vereador Lucas de Jesus santos fez a leitura da

biblia, a seguir foi convidado o Servidor Alexandre Ferreira para a leitura da ata da

última sessão que foi aprovada por unanimidade, leu-se também o convite de

inauguração da clinica Zelo, oficio no 01 5t2o2} do Vereador Alessandro Moreira de

.lesui. projeto de Lei no 001/2020 "Estabelece o piso salarial mínimo dos servidores

públicos no âmbito do Poder Legislativo do Município de lpiaÚ, Estado da Bahia"'

projeto de Lei no 002t2020 "Dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores Publicos

Efetivos do Poder Legislativo do Município de lpiaú, Estado da Bahia"' Todos os

requerimentos lidos foram aprovados por unanimidade. Não houve ordem do dia' o

presidente Alessandro Moreira de Jesus abriu as considerações finais os vereadores

inscritos Se pronunciaram, e nada mais havendo o Presidente de uso da palavra

agradeceu a presença de todos e em nome de Deus encerrou a presente sessão' Eu

Erivaldo carlos oliveira santos 10 secretário da Mesa Diretora, autorizei o servidor

Alexandre Ferreira lavrar a presente ata, que apÓs lida, votada e aprovada, é

devidamente por mim e pelo Presidente assinada. lpiaú 20 de fevereiro de 2020'
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